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2. februari, 2022.

Begäran om dokumentation, gällande krav om medicinsk kontroll och 
arbetsprovning för klättrande arbetstagare.

Hej.

På Akademin för Natur- & Friluftsliv och ArboristSkolan har vi utbildat och 
certifierat professionella trädklättrare i hela Sverige under dom senaste 20 åren.

I 2019 gav Arbetsmiljöverket ut AFS 2019:10, som bygger på AFS 2019:3 och 
dessutom är en ändring av och ett tillägg till AFS 2000:6 om mast och stolparbete.

Av: 
- AFS 2019:3, om medicinska kontroller i arbetslivet, framgår för ”Klättring med stor 
nivåskillnad” av 71§, att...: ”Arbetsgivaren ska anordna mdicinska kontroller med 
bedömning för tjänstbarhetsiintyg för de arbetsatagare som kommer att sysselsättas 
eller sysselsätts i arbete, som innebär klättirng med nivåskilland på mer än 13 
meter...” bla ”...i träd, eller liknande, där risken finns att arbetstagaren faller fritt eller 
okontrollerat, eller hamnar i en situation, där undsättning är försvårad.”

Av:
- AFS 2019:3, 72§ fremgår dessutom, att; ”Den medicinska kontrollen med 
bedömning för tjänsbarhetsintyg som avses i §71 ska anordnas och genomföras; 
1 innan arbetstagaren sysselsätts i arbetet, och
2 återkommande med högst 12 månaders mellanrum efter att arbetet har påbörjats, 
eller tidigare om det krävs i tjänstbarhetsintyget.”

Av
- AFS 2019:3, 73§, jmf. bilaga 10, st. 2-4, framgår ytterligare, att den medicinska 
kontrollen bla ska innehålle/innebära; 
1. Inhämtning av uppgifter om bla tidigare och nuvarande arbetsförhållanden, 
fysiska och psykiska sjukdomar, användning av läkemedel, tobak och alkohol etc., 
"2. klinisk undersökning genomföras avseende hjärta och lungor,
3. blodtryck bestämmas, 
4. arbetsprov med EKG-registrering under maximal belastning utföras
a) innan arbetstagaren sysselsätts i arbetet, och
b) återkommande...”
av en legitimerad läkare med specialistkompetens.
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Det preciseras dessutom, att arbetsprovet, jmf. pkt 4 ovan, har en giltighet...
- på 5 år för personer under 40 års ålder med längste giltighet till 42 års ålder.
- på 2 år för personer från 40 - 49 års ålder med längste giltighet till 51 års ålder.
- på 1 år för personer , från 50 års ålder.

I 
- AFS 2019:10 implenterades i april 2019 som en ändring av och ett tillägg till AFS 
2000:6 om mast och stolparbete, och av 6§ preciseras det, att föreskriften nu gäller 
för klättring med en höjdskillnad på mera än 13 meters höjd ”i... träd, eller 
liknande.”

Vi har arbetet full tid professionellt med klättring i 46 år och har aldrig upplevat eller 
hört om, att nån professionell klättrare skulle ha drabbats av vara sig hjärt- eller 
lungproblem under arbetets gång.
Allmänt är klättrare och särskild professionella klättrare i god kondition båda vad 
gäller kretslopp och vad gäller muskelstyrke. 
Det skulle helt enkelt inte vara möjligt för en person att hålle på med yrkesklättring 
inkl. trädklättring varje dag, om man inte var vid god hälsa.

- På den bakgrund, vill vi därför be Arbetsmiljörverket svara på;
1. - Vad som konkret ligger bakom (vilken förklaring/motivation finns för...) 
- Arbetsmiljöverkets krav om periodisk medicinsk kontroll och tom arbetsprovning 
av tex. trädklättrare?
- 2. Hur många olycker vid professionell (yrkesklättring, tex. trädklättring) under 
dom senaste 30 åren, känner Arbetsmiljöverket till, som kan förklaras med 
överbelastning av hjärta och lungor, och som därför potentiellt kunne ha undvikats 
genom periodisk medicinsk kontroll och/eller genom arbetsprov av arbetstagaren?

Om Ni har frågor, är du självklart mycket välkommen att höra av dig. 

Vi ser fram emot att höra från Er.

Hälsning

Christian Almer  
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